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Inledning

Syfte Granskningens syfte har varit att bedöma huruvida
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig övergripande styrning av
investeringsprocessen.

Genomförande Granskningen har grundats på intervjuer och dokumentstudier . 
Intervjuer har skett med:
• Kommunstyrelsens presidium
• Kommunchef
• Ekonomichef i kommunen, 
• Chefen för strategienheten 
• Senior advisor på Laholmshem AB. 

Revisionskriterier • Kommunallagen
• Reglemente, ägardirektiv och bolagsordning
• Riktlinjer för planering, genomförande och uppföljning av 

investeringar (KF § 199, 2014-12-16)
• Ramavtal för samhällsfastigheter i Laholm
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Inledning

Revisionsfrågor
 Finns en klargjord beslutsprocess?

• Finns en dokumenterad processbeskrivning?

• Finns det tydliggjort vilka investeringar som ska 

prioriteras och som utgår från politiska mål/beslut?

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning?

• Finns tillräckliga beslutsunderlag/kalkyler?

 Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt 

beslut/investeringsplan? 

• Hanteras ev befarade överskridande av 

investeringsbudgeten i enlighet med reglerna?

 Sker en systematisk uppföljning av genomförda 

investeringar och återrapportering till berörd 

nämnd/styrelse? 
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Iakttagelser

 Det finns en dokumenterad processbeskrivning för investeringsprocessen 

samt ramavtal upprättade mellan kommunen och bolagen för 

gränsdragning i genomförandet av investeringar. 

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

investeringsprocessen vari de företräder kommunen i projekterings- och 

genomförandefasen. Det är kommunstyrelsens ansvar att 

fastighetsbolagen genomför projekten ramarna för de underlag som legat 

till grund för beslut om investeringar. 

 Kommunfullmäktige beslutar om investeringar baserat på förstudien som 

underlag. 
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Iakttagelser forts.

► Bolagen har enligt ramavtal i uppgift att genomföra förstudier beställda av 
kommunstyrelsen. Om det under produktionsfas skulle ske väsentliga 
förändringar i projektet så som kostnadsfördyringar ska bolaget snarast 
lämna rapport till kommunstyrelsen.   

► Genomförda stickprov visar att de granskade projekten översteg ramen 
enligt förstudien med 15 procent för förskola i Allarp respektive 44 procent 
för LSS-boende i L:a Tjärby. Bolaget lämnade inte rapport om fördyrande 
omständigheter för LSS-boendet till kommunstyrelsen. 

► Det saknas en gemensam prioriteringsordning för samordningen av 
investeringsprojekt. 

► Det framkommer att det finns brister i samsynen mellan kommunstyrelsen 
och de kommunala bostads- och fastighetsbolagen avseende hur 
lokalbeståndet ska utvecklas. 
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Sammanfattande bedömning

► Kommunens beslutade investeringsprocess är tydlig med en 
fastslagen ansvarsfördelning och klargjord beslutsprocess.

► Kommunstyrelsen och de kommunala bolagen fullföljer inte sina 
uppdrag enligt den beslutade investeringsprocessen i 
tillfredsställande utsträckning.

► Kommunstyrelsen har inte tillförsäkrat att återrapporteringen varit 
tillräcklig för att uppmärksamma de underskott som uppvisats för de 
kontrollerade projekten i enlighet med skyldigheterna i 
investeringsprocessen.
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Sammanfattande bedömning forts.

► Bolagen har inte fullföljt sin uppgift att snarast återrapportera de 
befarade underskotten i enlighet med ramavtalet parterna emellan.

► Det finns motsättningar i samverkan mellan kommunstyrelsen och 
de kommunala bolagen vilket leder till ineffektivitet i processen.

► Kommunstyrelsen kan med fördel klargöra prioriteringen för 
investeringar i syfte att tydliggöra planeringen
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Svar på revisionsfrågor

Finns en klargjord beslutsprocess?

Ja. 

Det finns en dokumenterad processbeskrivning, tydlig ansvarsfördelning och 
beslutsunderlag för genomförandet av investeringar. Det saknas dock tydliga 
prioriteringsordningar för investeringar. Samtliga lokalinvesteringar vilka 
överstiger 5 mnkr ska dock beslutas av fullmäktige.

Sker genomförandet i enlighet med ursprungligt 
beslut/investeringsplan?  

Nej. 

Enligt stickprovskontroll framkommer att båda granskade investeringar 
överstiger det beslutade ramanslaget med 15 respektive 44 procent. 
Överskridandet av budget har enligt vår bedömning inte hanterats i enlighet 
med processbeskrivningen. 
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Svar på revisionsfrågor forts.

Sker en systematisk uppföljning av genomförda investeringar och 
återrapportering till berörd nämnd/styrelse? 

Nej. 

Återrapportering till kommunstyrelsen avseende fördyrande omständigheter 
har, avseende de två kontrollerade projekten, inte i tillräcklig utsträckning skett 
förrän vid färdigställandet av projekten. Kommunstyrelsen har enligt 
investeringsprocessen inte tillsett att genomförandet har genomförts inom 
fullmäktiges ram. Bolagen har inte säkerställt att kommunstyrelsen informerats 
om de fördyrande omständigheterna i enlighet med ramavtal. 
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Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

► Säkerställa att pågående investeringsprojekt kontinuerligt följs upp. 

► Upprätta prioriteringsordningar för investeringsplaneringen. 

► Tillsammans med bolagen tydliggöra förväntningar parterna emellan 
i syfte att skapa en gemensam viljeriktning samt motverka 
ineffektivitet i investeringsprocessen. 

Vi rekommenderar styrelserna i Laholmshem AB och 
Kommunfastigheter i Laholm AB att:

► Säkerställa att bolagens skyldigheter enligt ramavtal följs.


